
Formular  
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   
Autoritatea publică: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova  
   
Funcţia publică solicitată: Secretar General al Ministerului Afacerilor Interne     
   
I. Date generale 
  

Nume Gîlea  Prenume Denis  
Data naşterii 07 aprilie 1982 Domiciliu mun.Chișinău, str. N.Zelinski 30\3,

ap.36 

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

 Republica Moldova

 România 
  

Telefon  serv. – 022-812-567 
domic. –  
mobil – 0696 62 609 

E-mail denis.gilea7@gmail.com, 
gilea@yandex.ru

Adresa poştală

    
II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat

 1 1999-2004 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova, facultatea Drept

Drept economic, Diploma 
nr.0076043 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat

 1 2008-2010 Academia de Studii Economice, Chișinău, 
Republica Moldova, facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor, master în 
științe economice, diploma nr. 
610610413409 

 2 2005-2006 Academia de Poliţie „Stefan cel Mare”, Chișinău, 
Republica Moldova, facultatea Drept

Drept privat, magistru în drept, 
diploma nr.007503

   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat

 1 2017 Chișinău, Asociația Băncilor din 
Moldova 

Guvernanța corporativă, certificat 

 2 2015-2016 American Language Center 
Chișinău, Republica  Moldova

Cursuri de limbă engleză nivel 
business intermediate 

certificat 

   
Titluri ştiinţifice 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

   
  III. Experienţa de muncă  

  



Vechimea în serviciul public 8 ani

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate 6 ani

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 Iunie 2013 – august 2013 
  
  
  

Departamentul Poliţiei de 
Frontieră, mun. Chișinău, șef 
adjunct direcție juridică  

Conducerea direcției și a personalului din subordine, 
gestiunea domeniilor de activitate încredințate, 
reprezentarea în relații cu alte autorități 

  
Perioada Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
Iulie 2012 – Iunie 2013 

  
  

Departamentul Poliţiei de 
Frontieră, mun. Chișinău, şef 
secţie legislatie 

Conducerea secției și a personalului din subordine, 
gestiunea domeniilor de activitate încredințate, 
reprezentarea în relații cu alte autorități 

  
Perioada Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 Aprilie 2010 – Iunie 2012 
  
  
  

Serviciul Grăniceri, mun. 
Chișinău, şef secţie legislatie 

Conducerea secției și a personalului din subordine, 
gestiunea domeniilor de activitate încredințate, 
reprezentarea în relații cu alte autorități 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de 

bază
 Decembrie 2008 – Martie 
2010 

  
  
  

Serviciul Grăniceri, mun. Chișinău, şef serviciu 
legislatie 

Conducerea secției, gestiunea 
domeniilor de activitate încredințate, 
reprezentarea în relații cu alte autorități 

  
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de 

bază

 Aprilie 2007 – Noiembrie 
2008 

 
  
  
  

Serviciul Grăniceri, mun. Chișinău, specialist 
principal direcția juridică 

gestiunea domeniilor de activitate 
încredințate, reprezentarea în relații cu 
alte autorități 

  
 IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt mediu
 Creativitate +  

 Gîndire critică +  
 Capacitate de a rezolva probleme complexe +  

 Capacitate de colaborare +  
Flexibilitate cognitivă +  
Abilitate de analiză și de a lua decizii +  
  

 V. Calităţi personale (autoevaluare)
Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt mediu



 onestitate +  

 principialitate +  
 responsabilitate +  
 răbdare +  

diligență +  

     
VI. Nivel de cunoaştere a limbilor 

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe  

de bază
bine foarte  

bine
 română  +
 rusă  +

 engleza  +

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 
 Internet înalt

 word înalt
 excel înalt
 powerpoint înalt

     
VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

Nu am

   
 IX. Recomandări 

  
Nr. Nume, 

prenume 
Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. Stela Ciobanu Mobiasbanca – OTP Group SA, 
Secretar General

stela.ciobanu@mobiasbanca.md 

2. Ion Tofan SRL Soclu, administrator Tel 069128831 

3. 
   
 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul 
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 
   
 

Data completării formularului 
21.08.2019 

   
Semnătura 

 

           Gilea



    

INFORMAȚIE PERSONALĂ Denis GÎLEA 

 
 
 

 Chişinău,  Republica Moldova 

 +373 69662609        

 denis.gilea7@gmail.com, gilea@yandex.ru  

-   

-   

Sex masculin| data nașterii 07.04.1982 | cetățenie:  Republica  Moldova 

 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

  

PERIOADA POZIŢIA OCUPATĂ 

Iulie 2014 – pînă în prezent  
 
Iunie 2013 – august 2013   

- șef secție contencios și afaceri interne a Departamentului Legalitate 
Banca Comercială Mobiasbanca – OTP Group SA 
- şef adjunct a direcţiei juridice a Departamentului Poliţiei de Frontieră 

  Iulie 2012 – Iunie 2013 - şef secţie legislatie, direcţia juridică, Departamentul Poliţiei de 
Frontieră 

Aprilie 2010 – Iunie 2012 - şef secţie legislație, direcţia juridică a Serviciului Grăniceri 

Decembrie 2008 – Martie 2010 - şef serviciu legislație, direcţia juridică a Serviciului Grăniceri 

Aprilie 2007 – Noiembrie 2008 
 

   Februarie 2005 – martie 2007 

- specialist principal, direcţia juridică a Serviciului Grăniceri 
 
- specialist, Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

  

  

  
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
  

A. STUDII UNIVERSITARE 

NUME, LOCALITATEA ȘI STATUL PERIOADA DE LA/PÎNĂ LA GRADUL  PRINCIPALELE DISCIPLINI 

 LUNA/ANUL LUNA/ANUL OBȚINUT DE STUDIU 

Academia de Studii Economice, 
Chișinău, Republica Moldova 

01. 09. 2008 01. 07. 2010 Master în ştiinţe 
economice 

Management, marketing, management 
strategic, managementul planificării, 
managementul proiectelor, 
management financiar, etc. Teza de 
magistru: „Lobbysmul – instrument de 
promovare a intereselor”. 

Academia de Poliţie „Stefan cel 
Mare”, Chișinău, Republica 
Moldova 

01. 09.2005 01. 07.2006 Magistru în drept Drept civil, drept economic, drept 
vamal, drept fiscal, drept bancar, drept 
funciar, drept notarial, drept valutar şi 
dreptul valorilor mobiliare, tehnica 
încheierii contractelor  etc. Teza de 
magistru: „Contractul de leasing”. 

Universitatea de Stat din 
Moldova, Chișinău, Republica 
Moldova 

01. 09.1999 01. 07.2004 licenţiat în drept Drept civil, drept economic, drept 
vamal, drept fiscal, drept bancar, drept 
funciar,  etc. Teza de licenţă: „Contractul 
de leasing”. 

mailto:Denis.gilea7@gmail.com


    

   

B.  ȘCOLI ȘI ALTE FORME DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

NUME, LOCALITATEA ȘI STATUL tipul PERIOADA DE LA/PÎNĂ LA CERTIFICATUL SAU DIPLOMA OBȚINUTĂ 

    

  LUNA/ANUL LUNA/ANUL  

Guvernanța corporativă, 
Chișinău, Asociația Băncilor din 
Moldova 

curs Iunie 2017 Iunie 2017 Certificat de parcurgere 

American Language Center 
Chișinău, Republica  Moldova 

curs septembrie 
2015 

Iulie 2016  Certificat de absolvire a cursurilor de 
limbă engleza nivel business 

intermediate  

Școala NATO, Oberammergau, 
Germania 

curs mai 2011 mai 2011 Certificat de absolvire “legal advisor 
course” 

Centrul European de limbi 
străine, Chișinău, Republica 
Moldova 

curs martie 2010    noiembrie 2010 certificatul de absolvire a cursurilor de 
instruire de limbă engleză la nivelul 

„C1”. The level is set at C1 (proficient 
speaker – effective operational 

proficiency) 

Academia de Administrare 
Publică pe lîngă Președintele 
Republicii Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova 

curs februarie 2010 februarie 2010 Certificat de absolvire "elaborarea și 
coordonarea proiectelor de acte 

normative" 

Academia de Administrare 
Publică pe lîngă Președintele 
Republicii Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova 

curs mai 2007 mai 2007 Certificat Național de operare a 
calculatorului la modulele 1-8. 

 
      APTITUDINI PERSONALE 

  

 

 

 

 

  

LIMBI MATERNE Româna și rusă 
  

Alte limbi Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Abilităţi de comunicare 

 

 

Abilităţi de reprezentare 

Abilităţi de comunicare înaltă obţinute în timpul experienţei mele ca reprezentant al angajatorilor la 
negocieri și încheierea contractelor cu antreprenorii,  autorităţilor publice, instanțele judecătorești, 
etc. 
 
asigur reprezentarea angajatorului în relațiile cu autoritățile publice, organele de ocrotire a normelor 
de drept și clienții. 

Abilităţi manageriale Dispun de mai mult de 10 ani de experienţă în funcţii de conducere. 

Cunoaşterea calculatorului Cunosc Microsoft Office™, Internet, etc., confirmat prin  Certificatul Național de operare a 
calculatorului la modulele 1-8. 

Permis de conducere  B 



    

 

 ANEXE Documentele la care fac referinţă le voi acorda suplimentar.  

 

Publicații  

 

 

 

 

 

Onoruri şi premii  

 

În perioada 2009 - 2012 am asigurat reforma cadrului legal al Serviciului Grăniceri. În acest scop am elaborat şi am 
asigurat aprobarea în Guvern şi Parlament 3 Legi şi 4 Hotărîri de Guvern. (Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu 
privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de 
Frontieră, Strategia de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1212 din 27.12.2010, Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de management integrat al 
frontierei de stat pentru anii 2011-2013 aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 16 mai 2011, etc.).  
 
Pentru succesele obţinute în 2011 am fost decorat cu Diploma Guvernului Republicii Moldova, iar în 2012 cu 
medalia „20 de ani ai Serviciului Grăniceri”.    
 

  



SCRISOARE DE MOTIVARE 

 

Funcția publică: Secretar General al Ministerului Afacerilor Interne 

 

Către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 

 

Mă numesc Denis Gîlea și sunt interesat de ocuparea funcției de Secretar 

General al Ministerului Afacerilor Interne.  

Începând cu 2005 până în 2013 am deținut mai multe funcții în organele 

securității de stat și ordinii publice, ocupând funcții de la specialist în securitate (în 

cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare) până la șef adjunct al direcției juridice 

în cadrul Poliției de Frontieră (detalii despre profilul meu sunt indicate în CV-ul atașat 

sau pe profilul meu de pe Linkedin). Toate funcțiile pe care le-am deținut au fost 

obținute în bază de meritocrație și muncă asiduă. 

În perioada 2009-2013, am asigurat reforma legală a Poliției de Frontieră, în 

special am elaborat și asigurat aprobarea la toate nivelele (minister, Guvern, Parlament) 

a Legii Poliției de Frontieră și Legii frontierei de stat (precum și cadrul normativ de 

implementare), prin ultima am asigurat armonizarea legislației naționale la 

Regulamentul Schengen, datorită căreia și avem regim liberalizat de vize (anume 

acesta a fost obiectivul datorită căruia am dormit practic la serviciu). După finalizarea 

reformei legale am plecat din sistem, deoarece nu vedeam perspective în carieră. În 

prezent dețin o funcție managerială în cadrul unei bănci cu capital străin.  

Reieșind din faptul că am fost implicat nemijlocit în procesul de reorganizare al 

Ministerului Afacerilor Interne în perioada 2009-21013, cunosc nu din auzite problemele 

cu care se confruntă, provocările la care a fost supusă, precum și faptul că reformele 

mult trâmbițate nu au fost realizate, MAI a fost și a rămas un monstru birocratic greu de 

controlat și utilizat în scopuri personale de guvernanții precedenți, cheltuielile de 

întreținere a căruia se vor majora în progresie geometrică, respectiv și povara bugetară 

per ansamblu, fapt inadmisibil dacă se doresc reforme și progrese economice. 

Fapt că din 2013 nu activez în organele publice centrale, ci în sfera privată îmi 

permite să analizez în mod obiectiv tot ce are loc în prezent, respectiv nu sunt legat de 

nimeni acolo, iar în cazul acceptării candidaturii mele, să furnizez sub un alt unghi tot ce 

urmează a fi făcut, dacă se doresc într-adevăr reforme în beneficiul cetățeanului, și nu 

ceea ce am avut până în prezent.  



În această ordine de idei, menționez că pe lângă studii juridice (magistru în drept) 

dispun de titlul de magistru în economie (absolvit la ASEM), ceea ce denotă faptul că 

gândesc diferit, în special ce ține de optimizarea cheltuielilor de întreținere și atingerea 

rezultatelor scontate. 

Consider că aptitudinile profesionale și personale de care dispun, precum și 

experiența acumulată pe parcurs, corespund cerințelor indicate în anunțul publicat, și că 

voi fi de folos pentru cei ce doresc rezultate cuantificabile și reforme implementate. 

 

Cu respect, 

 

Denis Gîlea 

 


